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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jelenleg Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága (a 
továbbiakban: EEI) biztosítja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
települései, így Komló számára is a fogászati ügyeleti ellátást megállapodás alapján, a Pécset 
ellátó területi ellátási kötelezettségű fogszakorvosok közreműködésével.  
 
2015. július 1. napjától az EEI helyett a Pécsi Tudományegyetem vállalta az ellátás 
biztosítását oly módon, hogy gondoskodik az ügyeleti ellátás tárgyi és személyi feltételeinek 
teljes körű biztosításáról, változatlan időtartamban (szombat, vasárnap, valamint 
ünnepnapokon 4 óra). Az ellátás helye módosulna csak: a Lánc utca 12. helyett a Dischka 
Győző u. 5. szám alatt lenne.  
 
A fogászati ügyelet finanszírozásában nem történne változás (az ügyeletet ellátó egészségügyi 
szolgáltató közvetlenül az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött külön szerződés 
alapján jogosult finanszírozásra). 
 
Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező feladat-ellátási szerződés megkötéséről a 2015. 
február  6-i ülésén döntött  a Társulás Tanácsa, de valamennyi társult település képviselő-
testületének is jóvá kell azt hagynia. Egyben a jelenleg hatályos, EEI-vel kötött megállapodás 
2015. június 30-ával – közös megegyezéssel – történő megszüntetéséről is döntött a Társulás 
Tanácsa. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szociális és egészségügyi bizottság, valamint a 
jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembe vételével a határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjen.  
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t : 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a szociális és egészségügyi bizottság, 
valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembe vételével – 
megtárgyalta a fogászati ügyelet ellátása 2015. július 1-től tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. A képviselő-testület jóváhagyja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulásnak a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával és a Pécsi 
Tudományegyetemmel fogászati ügyeleti feladat ellátása tárgyban kötendő feladat-
ellátási szerződését az előterjesztés 1. számú mellékletében meghatározott tartalommal. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
K o m l ó , 2015. február 6. 
 
 
 
 
        Polics József  
        polgármester 
  



 
1. sz. melléklet 

 
Ügyszám: 07-7/2808-_/2014. 
 

Feladat-ellátási szerződés 
(a fogászati ügyeleti feladat ellátása tárgyában) 

 
amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 7621 Pécs, 
Széchenyi tér 1., adószám: 157356-12-2-02, statisztikai számjel: 15735612-8411-321-02) 
képviseli: dr. Páva Zsolt polgármester, mint a feladat ellátására kötelezett (a továbbiakban: 
Önkormányzat), 

másrészről a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás (székhely: 7300 Komló, 
Városház tér 3., adószám: ___________, statisztikai számjel: ______________) képviseli: Polics 
József elnök, mint a feladat ellátására kötelezett (a továbbiakban: Társulás), 

harmadrészt a Pécsi Tudományegyetem (székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4., OM azonosító: 
FI 58544, adószám: 15329798-2-02, statisztikai számjel: 15329798-8542-312-02) képviseli: Dr. 
Bódis József rektor, mint feladatot ellátó egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: PTE) között a 
fogorvosi ügyelet ellátása tárgyában, az alábbi feltételek mellett: 

I. Előzmények, jogszabályi háttér 

1. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat, valamint a Társulás a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 
meghatározott, és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: 
Eütv.) 152. § (1) bekezdés c) pontjában részletezett ügyeleti ellátási feladatait jelenleg 
Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága biztosítja 
hatályos működési engedély birtokában. 

2. Az Egyesített Egészségügyi Intézmények az ügyeleti ellátás keretén belül a fogorvosi 
ügyeleti ellátást a Pécs, Lánc utca 2. szám alatt (a továbbiakban: ügyeleti ellátás) 
biztosítja. 

3. Felek rögzítik, hogy az Eütv., az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 
szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi ellátás 
folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM 
rendelet rendelkezéseit figyelembe véve kötik meg a feladat-ellátási szerződést. 

II. A szerződés tárgya 

4. Az Önkormányzat és a Társulás az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. 
évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 2. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az 
ügyeleti tevékenységet a PTE-n keresztül kívánja biztosítani, amelynek ellátását a PTE 
vállalja. Az ügyelettel érintett települések felsorolását jelen szerződés 1. számú melléklete 
tartalmazza. 

5. A PTE az ügyeleti ellátást az ellátás folyamatosságának és a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően a Klinikai Központ útján biztosítja. 

6. A PTE a feladat ellátásáért a finanszírozási jogszabályok szerint az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban: OEP) megkötött külön szerződés alapján 
jogosult finanszírozásra. A finanszírozási szerződés megkötésének a tényét, valamint a 
finanszírozás kezdő napját a PTE köteles az Önkormányzatnak bejelenteni. 



III. Az ügyeleti tevékenység végzésének részletes szabályai 

7. A PTE az ügyeleti ellátást a Pécs, Dischka Győző utca 5. szám alatti telephelyén végzi. 

8. A PTE köteles a betegellátás érdekében munkaszüneti napokon, heti pihenőnapokon, 
valamint ünnepnapokon folyamatos elérhetőség biztosításával, a komlói ügyelet esetében 
minimum napi 4, a pécsi ügyelet esetében napi 6 óra helyszíni tartózkodással. 

9. Az ügyeleti ellátáshoz az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben előírt tárgyi és 
személyi minimumfeltételek biztosítása a PTE feladata. 

10. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés a munkavállalók foglalkoztatásával, 
továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos garanciális elemeket, különös tekintettel a 
munkajogi szabályokban előírt, a munkáltatói jogutódlással összefüggő, munkaviszonyt 
érintő kérdéseket nem érint, mivel munkavállalók átvételére nem kerül sor. 

11. A PTE köteles a tárgyhavi ügyeleti beosztásról a tárgyhót megelőző hónap legkésőbb 25. 
napjáig az Önkormányzatot tájékoztatni. 

12. A PTE a vállalt feladat ellátása körében vállalja a jelen szerződésben rögzített 
kötelezettségek teljesítését, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelő tevékenység 
folytatását. 

13. A PTE köteles betartani és betartatni a tevékenységére vonatkozó jogi és szakmai 
előírásokat. 

14. A PTE köteles a különböző jelentési kötelezettségeinek határidőre eleget tenni. Az 
ezekből származó hibákért, károkért, felmerülő költségekért a PTE-t terheli a felelősség. 

IV. A szerződés időtartama, megszűnésére vonatkozó rendelkezések 

15. Jelen szerződés 2015. július 1. napján lép hatályba, és határozatlan időre szól. 

16. Felek tudnak arról, hogy jelen szerződés rendes felmondással történő felmondási ideje az 
Eftv. 2/E. § (1) bekezdését figyelembe véve hat hónap, mely jog a szerződés 
hatálybalépését követő két évig nem gyakorolható. 

17. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben azt a körülmények indokolják, a 
szerződést írásban, közös megegyezéssel módosítják, figyelembe véve az Eftv. 2/E. § (12) 
bekezdésében előírt rendelkezéseket is. 

18. Jelen szerződés vonatkozásában azonnali hatállyal történő felmondásra okot adó 
körülménynek számítanak az Eftv. 2/E. § (5) bekezdésében foglaltak. 

A felek azonnali felmondási oknak tekintik különösen az alábbiakat: 
- a PTE a szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból felszólítás ellenére 

sem teljesíti, illetve megszegi a működésre vonatkozó előírásokat; 
- az OEP a finanszírozási szerződést felmondja; 
- a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a PTE 

működési engedélyét visszavonja. 

Az azonnali hatályú felmondást a másik féllel írásban kell közölni a felmondás indokainak 
részletes feltüntetésével. Felek kijelentik, hogy az azonnali hatályú felmondás esetés a 
folyamatos ellátás biztosítása nem szenvedhet sérelmet. 

19. Jelen szerződés megszűnésekor a hatályos elszámolási szabályok alkalmazandók. 

20. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az ügyeleti ellátás további 
működtetése az Önkormányzat feladata. 

V. Vegyes rendelkezések 



21. A felek rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződésben szabályozott bármely kérdés 
jogszabályváltozás folytán, vagy azzal kapcsolatban kiegészítésre szorulna, kölcsönösen 
kezdeményezik a szerződés módosítását. 

22. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre nézve a Ptk., illetve a hatályos 
egészségügyi, valamit társadalombiztosítási jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

23. Szerződő felek a jelen szerződésből eredő vitáikat elsősorban tárgyalások útján 
igyekeznek rendezni, ennek sikertelensége esetén kikötik a hatáskörrel rendelkező pécsi 
székhelyű rendes bíróság kizárólagos illetékességét. 

24. A szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben és teljesen 
megegyezőt négy példányban írtak alá, amelyből három példány a PTE-t, egy példány az 
Önkormányzatot illeti meg. 

 
Pécs, 2015.  Pécs, 2015.  
 
 
 ………………………… ………………………… 
 Pécs Megyei Jogú Város Pécsi Tudományegyetem 
 Önkormányzata képviseli: dr. Bódis József rektor 
 képviseli: dr. Páva Zsolt polgármester  
 
 ………………………… ………………………… 
 pénzügyi ellenjegyző   jogi ellenjegyző 
 
    ………………………… 
    szakmai ellenjegyző 
 
    ………………………… 
    gazdasági ellenjegyző 
 
 
 Komló, 2015. 
 
 

………………………… 
Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 

képviseli: Polics József elnök 
 
 

………………………… 
pénzügyi ellenjegyző 

 


